Додаток 2
до Порядку формування Переліку
програм іноземних телерадіоорганізацій,
що ретранслюються
(пункту 1 розділу ІІ)

Гарантійні зобов’язання заявника
щодо виконання вимог законодавства України
Правовласник іноземної програми зобов’язується:
1. Надавати достовірну інформацію про наявність/відсутність ліцензії на
мовлення, виданої Російською Федерацією правовласнику телеканалу чи
пов’язаним особам.
2. Надавати достовірну інформацію щодо наявності/відсутності
ретрансляції програми на території тимчасово окупованих територій
Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м.
Севастополь.
3. Надавати достовірну інформацію про наявність/відсутність програм
(передач), які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному
розвитку дітей та підлітків, а також відповідної системи обмеження доступу для
перегляду неповнолітніми такої продукції.
4. Надавати достовірну інформацію щодо наявності/відсутності реклами.
5. Надавати достовірну інформацію щодо наявності/відсутності вікових
позначок класифікації відеопродукції та піктограм змістовних характеристик
передач під час трансляції передач та фільмів (у разі наявності).
6. Надавати достовірну інформацію щодо відповідності/невідповідності
програми Європейській Конвенції про транскордонне телебачення щодо частки
програм та передач європейського виробництва.
7. У разі зміни відомостей, що були зазначені у заяві та інших наданих до
Національної ради документах, впродовж тридцяти днів з дня настання таких
змін або з дня, коли про них стало відомо заявнику, письмово інформувати про
це Національну раду.
8. Здійснювати ретрансляцію без розміщення в програмі фільмів та
передач, демонстрація яких обмежена на території України.
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9. Надавати достовірну інформацію про наявність у складі засновників
каналу резидентів країни, визнаної Верховною Радою України державоюагресором або державою-окупантом, та/або осіб, що перебувають під санкціями
України та/або Європи.
10. Усунути у визначені в письмовому повідомленні Національної ради
строки порушення вимог Європейської конвенції про транскордонне
телебачення та/або законодавства України, які не відносяться до сфери захисту
інформаційної безпеки чи захисту суспільної моралі, зафіксовані під час
моніторингу.
11. Ретрансляцію реклами здійснювати виключно з дотриманням вимог
Закону України «Про рекламу».
12. Для іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються на територію
України, у разі якщо іноземні телерадіоорганізації не підпадають під
юрисдикцію держав-членів Європейського Союзу або держав, які ратифікували
Європейську конвенцію про транскордонне телебачення: не здійснювати
трансляцію (ретрансляцію) реклами.
13. Для
іноземних
телерадіоорганізацій,
що
транслюються
(ретранслюються) на територію України, незалежно від способу здійснення
такої трансляції (ретрансляції), які підпадають під юрисдикцію держав-членів
Європейського Союзу або держав, які ратифікували Європейську конвенцію
про транскордонне телебачення: за трансляцію (ретрансляцію) реклами
сплачувати юридичній особі України.
14. У разі розміщення програм, що містять елементи еротики, здійснювати
ретрансляцію цих програм виключно з дотриманням вимог Закону України
«Про захист суспільної моралі», а саме – допускається із 24 години до 4 години,
якщо інше скорочення часу трансляції не передбачене органами місцевого
самоврядування адміністративно-територіальні одиниці, у межах якої
розповсюджуватиметься програма.
15. Здійснювати на території України ретрансляцію програми мовами
Європейського Союзу з обов’язковим дублюванням або озвученням чи
субтитруванням державною мовою.
16. Забезпечити звукову доріжку, виконану українською мовою, якщо
передбачено наявність іншомовних звукових доріжок.
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17. Забезпечити наявність основної (базової) версії звукового ряду,
виконаної державною мовою (крім програм освітнього формату мовлення,
виключною метою яких є вивчення іноземних мов).
18. Не поширювати інформацію, яка виправдовує та/або схвалює
порушення територіальної цілісності України, посягає на права і свободи
людини, для закликів до розв’язування війни, агресивних дій або їх пропаганди,
до повалення конституційного ладу, пропаганди насильства, жорстокості,
розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення
терористичних актів.
19. Не допускати трансляцію аудіовізуальних творів (фільмів,
телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач),
одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють
загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах
культури та мистецтв.

